
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังที่ 3/2๕65 วันที่ 9 มีนาคม  ๒๕65 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน  24  คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด 
2. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
3. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
4. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
5. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3           
6. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
7. นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์   
8. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
9. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ     
10. นายอ านาจ  กูลกัลยา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
11. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  
12. นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร  นิติกรปฏิบัติการ  
13. นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นายชโยดม  กัณหวงศ์  นิติกร 
15. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
16. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
17. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
18. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
19. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
21. นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
22. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
23. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   9  คน 

1. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ไปราชการ
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์          ลาพักผ่อน           
3. นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1                   ไปราชการ 
4. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ                                  ลาพักผ่อน 
5. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน                นักวิชาการสหกรณ์            ไปราชการ 
6. นางบุศริน  ธันยาวาท          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน                        ประชุม    
7. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ           ไปราชการ 
8. นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ           ลาปุวย 
9. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์                                     ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

                        เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในท่ีประชุมเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งท่ี  2/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาใหม่/ย้ายไป 
                เร่ืองที่ 1  พิธีมอบโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจ าปี 2565  
                              วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายช านาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ท าพิธี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ในจังหวัด
ตราด ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจ าปี 2564/2565 ประเภท
สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด  จ ากัด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ตราด โดยมีนายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด กล่าวรายงานความเป็นมาของการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น ประจ าปี2564/2565  โดยมีนางสาวธัญญนิตย์ นาคสินธุ์  ผู้จัดการร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
ตราด จ ากัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ ฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
                เร่ืองที่ 2  แนะน าหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นายพีระ  เอี่ยมสุนทร  ต าแหน่ง  นายอ าเภอเมืองตราด  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่ง ปลัดจังหวัดตราด 
                               2. นายชัยพล  ภูต้องลม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานจังหวัดแพร่  ได้รับการแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดตราด 
            3. นายภิรมย์ ชุมนุม  ต าแหน่ง นายอ าเภอนิคมพัฒนา ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
นายอ าเภอเมืองตราด 
                              4. นายพีรพล  ลือล่า ต าแหน่ง นายอ าเภอนาแก ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
นายอ าเภอแหลมงอบ 
   5. นายชัชชัย  ล้ิมภักดี  ต าแหน่ง  นายอ าเภอแหลมสิงห์  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่ง นายอ าเภอแหลมงอบ  
    6. นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล ต าแหน่ง นายอ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  รักษาการ
ในต าแหน่ง  นายอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาการในต าแหน่ง นายอ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด 
    
                  ย้ายไป    1. นางวิไลวรรณ  บุดาสา  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดตราด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดแพร่ 
   2. นายฉันท์ แปูนเพชร  ต าแหน่ง นายอ าเภอแหลมงอบ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
นายอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
   3. นายขจิตเวช  แก้วน้อย  ต าแหน่ง  นายอ าเภอคลองใหญ่ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง    
นายอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
                               4. นางสาวชุติมา ไตรมาส ต าแหน่ง  ธนารักษ์พื้นท่ีตราด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ธนารักษ์
พื้นท่ีเลย         

 มติที่ประชุม  รับทราบ       
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                          1.2  แนะน านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 ราย      

                1. นายสหัสวรรษ  ธัญญา          รหัส    62011620  
                2. นางสาวนลินทิพย์  คุ้มทอง     รหัส    62011568 
                3. นางสาวกันทิมา  กอรัตน์        รหัส   62011184 
         นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร ต้ังแต่วันท่ี 7 มีนาคม – 31 
พฤษภาคม 2565  

          มติที่ประชุม  รับทราบ                          

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

                  ฝุายบริหารท่ัวไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจ าเดือน” ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในท่ีประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 3  กุมภาพันธ์  2565 

ระเบียบวาระที่  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคร้ังที่แล้ว           
           3.1 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี   
                    นายวสันต์  สุขเสมอกุล  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานความก้าวหน้า     
ในการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ์  2565 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
                           3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี 

/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด   จ ากัด 

 (เลิก 29 เมษายน 2556)
 นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หนี้สิน 

 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

น.ส.พิกุล  คุ้มปลี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หนี้สิน 
 

 สหกรณ์ เลิกระหว่างปี ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จ ากัด 
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ 
 

ข้ันที่ 2 รับมอบทรัพย์สินแล้ว วันที่ 19 เม.ย.64 
ข้ันที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชี (จัดท างบการเงิน ณ วัน
เลิกสหกรณ์สง่ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64) 
ข้ันที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2564 (รอเรียกประชุมใหญ่) 
ข้ันที่ 5 ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติงบดุล วันที่ 27 กันยายน 
2564 
ข้ันที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน  

          มติที่ประชุม  รับทราบ  

http://web.cpd.go.th/trat/
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                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 9 แห่ง ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565  ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวน 
จังหวัดตราด จ ากัด 
สถานะ : เสร็จสิ้นติดตาม 

- ทุจริต 
4,518,756.63 
บาท  
- เงินยืมทดรอง 
450,000 บาท 
รวม 
4,968,756.63 
บาท 
 

 - สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามค าพิพากษา / ขายทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเป็นของ
สหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท ช าระงวดแรก 50,000 
เรียบร้อยแล้ว และช าระรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 
งวดละ 25,000 บาท รวมช าระทั้งสิ้น 125,000 บาท คงเหลือ 475,000 
บาท ที่เหลือผอ่นช าระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรอง - สหกรณ์อยู่ระหว่างด าเนินการ ยอดคงเหลือ 350,000 บาท 
- คดีอาญา: ต ารวจเรียก นายวิทยา ไสยวรรณ ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนสหกรณ์ ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท าของนายกนก ทรัพย์ทวี หนังสือ
สัญญาการกู้ยืมเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ขอส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้มาแนบเพิ่มเติม อยู่
ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งต ารวจ 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต แก้ไขตัวเลข
สินค้าคงเหลือ 
เสียหาย 2.9 ลบ. 
- การจ่ายคืนโบนัส
คณะกรรมการชุดปี 
57 จ านวน 
849,062.01 
บาท 
 

- ลูกหน้ีตามค าพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 จ านวน 
404,616.22 บาท ช าระระหวา่งปี 11,000 บาท มดีอกเบี้ยค้างรับ 
16,828.77 บาท ยอดคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 64 จ านวน 412,355.95 บาท 
(ของดช าระช่วงโควิด 19) 
   นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท ปัจจุบันช าระปกติ ณ เดือน ส.ค. 64 รวม
ช าระ 47,500 บาท คงเหลือ 252,500 บาท  
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 เมษายน 2564 
รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท (ของดช าระช่วงโควิด 19) 
คงเหลือ 446,427.75 บาท ไม่มียอดช าระเพิ่ม / อยูร่ะหว่างการด าเนินคดี 
- การด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  ศาลจังหวัดตราดได้มีประกาศเลื่อนคดี 
ตามนโยบาย  ส านักงานศาลยุติธรรมไปในวันที่ 18 – 21 และ 25-28 ม.ค.65 
- ยังด าเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ ศาลนัดสืบพยานครั้งถัดไปในวันที่ 21 – 22 
มิถุนายน 2565 - 

3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราด
ย่ังยืน จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

- ลูกหน้ีตามค าพิพากษาช าระหน้ีติดต่อกันครบทุดงวด รวม 32 งวด (เดือน
ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2565) เดือน ก.พ.65 ช าระรวม 6,000 บาท 
รวมช าระทั้งสิ้น 161,000 บาท คงเหลือ 3,686,034.50 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกจิฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ข้อบกพร่องจากการ
ด าเนินงาน 
- ลูกหนี้การค้าค้าง
นาย 160,920 บาท 

 - ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์(ข้อมูล ณ 31 ต.ค.64)  
- มูลค่าหุ้น ณ 30 กันยายน 2562  :  -1,388.85  
- สหกรณ์จัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหวา่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ -  

5. สหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด 
-สถานะ: เสร็จสิ้นสมบูรณ ์

- เบิกถอนเงินจาก
ธนาคาร รวมจ านวน 
150,000 บาท ไม่
มีเอกสารในการเบิก
ถอนและสหกรณ์ยัง
ไม่มีการบันทึกบัญชี 

- สหกรณ์มีการเบิกถอนเงินเพ่ือน าไปสมทบกับเงินของชมรมฯ สร้างอาคาร
ส านักงานใหม่ สร้างห้องแล็บเพ่ือผลิตจลุินทรีย์และตรวจเชื้อ โดยไม่ได้จัดท าเอกสาร
เบิกจ่าย และไม่ได้จัดท าบัญชี สหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
โดยน าเงินกลับเข้าบัญชีสหกรณ์เต็มจ านวนที่เบิกถอนออกไป และจะด าเนินการเบิก
ถอนเพ่ือด าเนินการดังกล่าว 
ให้ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ต่อไป 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

6. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดิน
แดง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 บาท 

 - รับช าระ 70,000 บาทคงเหลือค้างจ านวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามค าพิพากษา - แนะน า
สหกรณ์ด าเนินการ - 

7. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
9,525,552.-  
- การด าเนินคดีกับอดีต
เจ้าหน้าท่ีตลาด 
- ยอดเงิน 
1,202,177.46 บาท 
 

- ณ สิ้นปีบญัชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวมปิด
บัญชีทั้งสิ้นจ านวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย รับช าระเพ่ิม เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 12,098.- รวมช าระแล้วทัง้สิ้นจ านวน 
5,848,947 บาท คงเหลือ จ านวน 3,676,605 บาท  
- จนท.ตลาด ท าหนังสือรับสภาพหน้ีทางอาญา ช าระงวดละไม่ต่ ากว่า 
10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 (หลังจากช าหน้ีแทนนาย
สุขเกษม ดีชัย ครบถ้วนในเดือน สิงหาคม 2564 – ยอดคงเหลือ 
73,596 บาท) ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564 มาช าระ 30,000 บาท 
 ส าหรับเดือน ก.ย.-พ.ย. 64 (เดือนละ 10,000 บาท) เดือน ม.ค. 65 
ช าระ 5,000.-เดือน ก.พ. 65 ช าระเพิ่ม 5,000.- และท าหนังสือ
แจ้งขอผ่อนช าระเดือนละ 5,000 บาท เน่ืองจากประสบปัญหา
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประกอบสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถช าระ
หน้ีได้ตามตกลง ซึ่งในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตจะน าเงินมาช าระตาม
ข้อตกลงเดิม ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีมติพักช าระ
ดอกเบี้ย 1 ปี  

8. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จก. 
- สถานะ: อยู่ระหว่างด าเนินการ      

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 

- ติดตามการด าเนินคดี สืบพยานวันที่ 8 – 10 มิ.ย. 64 เลื่อนการ
สืบพยานในเดือน ต.ค. 64 ออกไปเป็นวันที่ 9 - 11 มี.ค.64  

9. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการ
แปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
35 ราย ยอดเงิน 
2,129,710  

- คงเหลือ 32 ราย  
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้รับช าระ 5,100 บาท รวมช าระแล้วทั้งสิ้น  
287,279 บาท คงเหลือ 1,842,431 บาท - 

10. กลุ่มเกษตรกรท านาหนอง
โสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต 404,335 บาท 
- ผิดนัดช าระหน้ี 
40,560 บาท 
- ปฏิเสธหน้ี / ปลอม
ลายมือชื่อ 101,910 
บาท 

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรดัติดตามการ
ช าระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความด าเนินคดี 
- ด าเนินการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีที่ดินจ านวน 6 แปลง - 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือแนะน าขั้นตอนวิธีการในการสืบทรัพย์ 
และบังคับคดีให้ทางกลุ่มฯ เพือ่เป็นแนวทางปฏิบัติหรือจัดจา้งทนายในการ 
ด าเนินการดังกล่าว - 

 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  สหกรณ์ (แห่ง)  กลุ่มเกษตรกร (แห่ง)  รวม (แห่ง)

 1 5  1 6 

 2 4 - 4 

 3 - - - 

 4 - - - 

 รวม 9 1 10 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

                  นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได้รายงานข้อสังเกตการ
สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตท่ีอยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จ านวน 7 แห่ง 
กสส.1 1 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด   
กสส.2  4 แห่ง กสส.2  2. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 
                        3. สหกรณต์ราดยางพารา จ ากัด 
    4. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จ ากัด 
    5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด 
    6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 
กสส.4 1         แห่ง               7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด 
มติที่ประชุม  รับทราบและติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป                                                      

          3.4.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนกุมภาพันธ์ 2565  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อท่ีประชุม ดังนี้    
                   1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
ตุลาคม 2564 10% 24.14% 
พฤศจิกายน 2564 45% 41.42% 
ธันวาคม 2564 65% 73.51% 
มกราคม 2565 75% 74.32% 
กุมภาพันธ์ 2565 94% 87.05% 
มีนาคม 2565 100%  

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณ         
ที่ได้รับจัดสรร 

PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,755,700.00          - 1,490,300.00 265,400.00 85% 
งบด าเนินงาน 1,464,440.00 53,000.00 1,093,348.34 318,091.66 78.27% 

งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 
งบอุดหนุน 1,084,102.42 - 1,084,102.42 - 100% 

งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 
รวมท้ังส้ิน 4,507,242.42 53,000.00 3,870,750.76 583,491.66   87.05% 
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                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 ค่าไฟฟูา 3,882.67 2,983.76 
2 ค่าโทรศัพท์  3,227.12 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3,843.44 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 2,148.00 - 
5 ค่าน้ าประปา - 223.63 

 รวม 9,257.79 4,169.32 
งบประมาณท่ีได้รับ (ท้ังปี)          120,500.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                 94,273.75  บาท 
          คงเหลือ                               26,226.25  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.4.2 สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2565  

การเผยแพร่/เร่ือง จ านวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

1. เคเบิ้ลทีวีหรือสถานีโทรทัศน์ แสงสยามเคเบิ้ลทวีีตราด 
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 “จังหวัดตราด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติครบรอบ 106 ปี” เวลา 20.30 น. 
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 “จังหวัดตราด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติครบรอบ 106 ปี” เวลา 09.00 น 

2 
 
 

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพื้นที่หรือจังหวัดขา้งเคยีง  
     - วันที่  2  กุมภาพันธ์ 2565  
     - วันที่  9  กุมภาพันธ์ 2565  
     - วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2565  

3 
 
 
 

3. หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน และ/หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน 
    - ข่าว  
    - ภาพข่าว       

 
2 
6 

4. บทความ - 
5. จัดนิทรรศการ   
      - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  ปี2565 
      - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  ปี2565 

2 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.2564 – ก.ย. 2565) 

การเผยแพร่/เร่ือง จ านวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

จ านวนคร้ังที่เผยแพร่ 
(ต.ค.63 – ก.ค.64) 

1. เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ินหรือสถานีโทรทัศน์ 6 (ครั้ง)  7

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพ้ืนที่หรือจังหวัดข้างเคียง 22 (ครั้ง)  20

3. บทความ หรือ สกู๊ฟ 5 (ครั้ง)  -

4. ข่าว หรือภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 16 (ครั้ง)  22

5. จัดนิทรรศการ 7 (ครั้ง) 6 
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ตารางการจัดรายการวิทยุ 92.75 MHz 

ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
วัน เดือน ป ี สังกัด 

2  มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

9 ม.ีค. 2565 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

16 มี.ค.2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 

23 มี.ค.2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

30 มี.ค.2565 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

**ทุกวันพุธ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

3.4.3 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564  

ล าดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จ านวน 
คร้ังที่ใช้ 

จ านวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ ามัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 17 206.26 6,080 2,074 10.06 
2. กข 6559 19 100.81 3,000 919 9.12 
3. กค 2988 11 99.18 3,100 983 9.91 
4. นข 1616 6 71.14 2,050 700 9.84 
5 กค 9565 12 337.46 10,270 3,730 11.05 

                 รวม 65 814.85 24,500 8,406 อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการส้ินเปลืองเฉล่ีย 10.32 กม./ลิตร (ราคาน้ ามันลิตรละ 29 บาท) ระยะทางถัวเฉล่ียจากจ านวนน้ ามัน 
*เฉพาะเครดิตน้ ามัน  ไม่รวมน้ ามันที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.4.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจ าเดือนดุมภาพันธ์ 2565  

เดือน จ านวน  (คร้ัง) จ านวน  (บาท) 
ตุลาคม 2564 12 5066 

พฤศจิกายน 2564 19 3603 
ธันวาคม 2564 13 2,982 
มกราคม 2565 14 2,132 

กุมภาพันธ์ 2565 18 3,553 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
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             3.4.5  รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

 งบประมาณ บาท 275,200 96,246.05 34.98 

1.1 ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร  
(การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน
ของสก./ก.) 
1.1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านการประเมินการจัด
ชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่า 
1.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระ
ดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
1.1.3 กลุ่มเกษตรกร 
ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระ
ดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.13 
4 
 

42.86 
9 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 
 
 

47.37 

1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์
1.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่
น้อยกว่า      
(น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 31 แห่ง) 
1.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 
(น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 18 แห่ง) 
1.2.3 กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 
(น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 22 แห่ง) 

 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

80 
25 

 
80 
15 

 
81 
18 

 
 

29.04 
9 
 

22.23 
4 
 

36.37 
8 

 
 
 

36.00 
 
 

26.67 
 
 

44.45 

1.3 ระดับความส าเร็จของการสง่เสริมสหกรณ์เพ่ือคัดเลือก
เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
- จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีพิจารณาคัดเลือกและ 
ส่งรายชื่อเพ่ือคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ 

 
 

สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอกภาค
เกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
- 
 
- 
 
- 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบ
การเงินและปิดบัญชีประจ าปีได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

แห่ง 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอกภาค
เกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

76 
33 

 
21 
22 

15 
- 
 

12 
3 

19.74 
- 
 

57.14 
13.33 

2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 ตัวชี้วัดด้านการการพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานการณ์
ด าเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณ
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (ปี 2564)  
2.2.1 สหกรณ์    ไม่น้อยกว่า 
2.2.2 กลุ่มเกษตรกร    ไม่น้อยกว่า 

 
 
 
 

ร้อยละ  
ร้อยละ  

 
 
 
 

3  
3  

 
 
 
 

4.83 
9.25 

 

2.2 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วน
เงินออมของสมาชิกต่อ 
หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (ปี 
2564) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
สก./ก. 

62 
47 

21.05 
16 

34.05 

2.3 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
ก าไรประจ าปี(วันสิ้นปีทางบัญชี 1 ต.ค. 2563 
– 30 ก.ย. 2564) 

ร้อยละ 100 75.33  

3 ตัวชี้วัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

3.1 ตัวชี้วัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ ์
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่
อยู่ระหว่างช าระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ 

 
 

ร้อยละ 
แห่ง 

 
 

25 
1 

 
 
- 
- 

 

3.2 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินกิจการ/ 
การบริหารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
3.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่มีข้อบกพร่อง
ได้รับการแก้ไขแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 
3.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่มี
ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 
3.2.3 กลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่องได้รับการ
แก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
1 
 

90 
1 
 

25 
1 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

4 ตัวชี้วัดด้านการติดตามที่ส าคัญ 

4.1 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง 
ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม (กพส.) 

แห่ง 100 
10 

50 
5 

 

4.2 ติดตามเงินงบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกรได้รับจากกรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (กพส.) 

ร้อยละ 
แห่ง 

100   

4.3 ติดตามการด าเนินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับ 
บ้านสานต่ออาชีพเกษตร (ด าเนินการต่อเน่ือง) (กพส.) 

ร้อยละ 
ราย 

100 
18 

83.33 
15 

 

4.4 ติดตามการด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ 
ร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ (กพส.) 

แห่ง 1 1 100 

4.5 ติดตามการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ (กพส.)  แปลง 7 7 100 

4.6 ติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (กจส.) 

ศูนย์ 7 4 57.15 

 
กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
(กลุ่มเร่งรัด) บาท 21,900 - 

 

1 
2  

ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  
จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 
ผลักดันระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ชัน้ที่ 3  
สู่ชั้น 2 

สก. / ก. 
สหกรณ ์

3 / 1 
1 

- 
- 

 

 กิจกรรม สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ บาท 1,200 -  

1 ด าเนินการสนับสนุนด้านการตลาด แปลงใหญ่ ปี 2563 
จัดกิจกรรม/อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/ด้าน
การตลาด ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

แปลง 
ราย 

7 
285 

- 
- 

 

2 งานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ ์ บาท 55,000 2,300 4.19 

 งานที่ด าเนินการ 
(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 

 
ครั้ง/ราย 

 
1/20 

 
1/20 

 
100 

 (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจงัหวัด แห่ง 14 -  

 (3) ตรวจการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) แห่ง 8 -  

 (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แห่ง 6 2 33.33 

 (5) จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง 4 -  

 (6) ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 3 -  

 (7) จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แผน 1 1 100 
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แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 
(กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรสมาชิก 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 

บาท 2,168,204.88 1,084,102.42 50.00 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มหีน้ี 
เงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 

ราย 2,590 2,590 100 

 2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตรา 
ส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 
(สก./ก.ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 แห่ง) 

ร้อยละ 62 28.58  

2 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพีเพือ่สร้าง 
รายได้ 
(กิจกรรมรอง น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร) 

บาท 2,560 -  

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรได้ 
รับการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
ราย 

 
บาท 

 
ร้อยละ 

 
4 
 

12,000 
 

3 

 
4 
 
- 
 
- 

 
100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดท าทะเบียนเกษตรกร 
และแผนธุรกิจรายบุคคลตามแบบที่ กพก. ก าหนด 
2. แนะน าให้ลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
และให้มีส่วนร่วมในการใช้บริการด้านการเกษตร/การบริ
หารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3. แนะน า ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ลูกหลาน 
เกษตรกรเปูาหมายน าผลผลิต/สินค้า มาวางจ าหน่าย 
ในร้านค้าสหกรณ์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  และร่วม     
กิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
ราย 

 
ราย 

 
 
 

ราย 

 
4 
 

4 
 
 
 

4 

 
- 
 

4 
 
 
 

4 

 
 
 

100 
 
 
 

100 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

3 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บาท 46,500 -  

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการสง่เสริมและพัฒนาความ 
เข้มแข็งตามศักยภาพ  
2. โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการสง่เสริมและพัฒนาความรู้            
ด้านการสหกรณ์ 
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 
4. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
1 
 

3 
 

90 
3 

 
1 
 
- 
 
- 
- 

 
100 

3.1 งานที่ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเน่ืองมา
จากพระราชด าร ิ
1. แนะน า ส่งเสริม ติดตาม แก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ 

 
 

บาท 
แห่ง 

 
 

2,600 
1 

 
 
- 
1 

 
 

100 

3.2 กิจกรรม สง่เสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน“
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 15 ราย)  
3. ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. จัดกิจกรรมบันทึกบัญชี 
5. ส่งเสริมแนะน า 
ติดตามโครงการสง่เสริมการเชื่อมโยงกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ 
ปกครอง (เปูาหมายเดิมของปี 2564) 

 
 
 

บาท 
 

โรงเรียน 
ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

ครั้ง 
โรงเรียน 

 
 
 

22,600 
 

2 
2/30 

2 
1 
1 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

3.3 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง            
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดี 
1. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน“การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
3. ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

บาท 
 

โรงเรียน 
ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

10,300 
 

1 
1/15 

1 

 
 
- 
- 
- 

 

3.4 กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
1. ด าเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

บาท 
 

ครั้ง 

9,100 
 

4 

- 
 

1 

25.00 

3.5 กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกให้น า 
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการด าเนินงาน 
และในการด าเนินชีวิต 
2. จัดประชุม และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น าหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

บาท 
 

แห่ง 
 
 

แห่ง 

1,900 
 

5 
 
 

2 

- 
 

5 
 
 
- 

- 
 

100 
 
 

     - 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกร 
(กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรของ 
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP) 

บาท 12,480 -  

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อตัราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยขยายตัว 
2. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์ 
ขยายตัว 
3. สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
4. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน  
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการในปี 2564 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 

 
ร้อยละ  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
แห่ง/ราย 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 

1/11 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับ 
สมาชิกที่ได้รับมาตรฐาน GAP 
2. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนให้สหกรณ์จัดท า       
การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP 
ปี 2565 
3. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกผักและผลไม้ ปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

 
แห่ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
 

แห่ง 

 
1/11 

 
1/11 

 
 
1 

 
1/11 

 
1/11 

 
 
- 

 
100 

 
100 

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการสง่เสริมพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร บาท 53,100 -  

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพ 
2. จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรใน 
พ้ืนที่ คทช. 
3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
แห่ง/ราย 

พ้ืนที่ 
 

ร้อยละ 

 
2/50 

4 
 
3 

 
- 
- 
 
- 

 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะท างานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
2. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มี 
ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
3. แนะน า ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ 

 
ครั้ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
พ้ืนที่ 

 
4/140 

 
2/50 

 
4 

 
- 

(เริ่ม 
เม.ย. 
65) 
2 

 
 
 
 
 

50.00 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสนิค้าเกษตร บาท 18,000 -  

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารจัดการด้านการตลาดการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ 
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมรีายได้ (ปริมาณธุรกิจ) 
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางการตลาด 

 
แห่ง 

 
ล้านบาท 

 
3 
 
3 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 

 งานที่ด าเนินการ 
1. คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในด้านการผลิต 
และการตลาดสินค้าเกษตรรวมถึงคัดเลือกสินค้าหลักของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเปูาหมาย 
2. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปูาหมาย 
ในปี 2564 จัดท าแผน OPP และขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผน 
OPP 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการ 
เกษตรระดับจังหวัด ครัง้ที่ 1 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการ 
เกษตรระดับจังหวัด ครัง้ที่ 2 

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 
 

ราย 
 

ราย 

 
3 
 
 
6 
 
 

20 
 

18 

 
3 
 
 
- 
 
 

20 
 
- 

 
100 

 
 
 
 
 

100 

ระเบียบวาระที่  4  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ได้แจ้งในท่ีประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้                     
                    4.1.1 มาตรการควบคุมก ากับการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตราด  
                             ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในพื้นท่ีจังหวัดตราดยังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ท่ีประชุมคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดตราด ครั้งท่ี 
4/2565 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 จึงมีมติให้มีมาตรการควบคุมก ากับการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัด
ตราดของข้าราชการทุกหน่วยงานและพนักงานในสถานประกอบการทุกแห่ง 
          เพื่อให้การด าเนินการตามาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม จังหวัดตราด
เห็นควรก าหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมก ากับการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตราด ดังต่อไปนี้ 
   1. ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของรัฐทุกประเภท ทุกสังกัด
ตลอดจนพนักงานของสถานประกอบการเอกชนทุกแห่ง งดหรือชะลอการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตราด เว้น
แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นให้ขออนุญาตต่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือเจ้าของกิจการ/
ผู้จัดการสถานการณ์ประกอบการ แล้วแต่กรณี 
   2. หากมีการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตราด ให้จดบันทึกรายละเอียดการเดินทาง
ลงในสมุดบันทึกการเดินทางของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสถานประกอบการจังหวัดตราดทุกคน และเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการสถานประกอบการ แล้วแต่กรณีให้
รับทราบ โดยสามารถดาวโหลดสมุดบันทึกฯ ได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ 
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   3. การก ากับ ติดตามการเดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตราด ให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังต่อไปนี้  
    3.1 ให้ส่วนราชการระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด รายงานสรุปข้อมูลการ
เดินทางออกนอกพื้นท่ีจังหวัดตราดของบุคลากรในสังกัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันจันทร์) ส่งให้สาธารณสุขจังหวัด
ตราด 
    3.2 ให้ส่วนราชการระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการเอกชน รายงานสรุปข้อมูลการเดินทางออกนอกพืน้ท่ีจังหวัดตราดของบุคลากรในสังกัดสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง (ทุกวันจันทร์) ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในพื้นท่ีซึ่งหนว่ยงานต้ังอยู่ 
   ท้ังนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพนักงานควบคุมโรคพิจารณาการกักตัว การตรวจคัดกรองด้วยวิธี 
Rral Time RT – PCR หรือ การตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) หรือ
พิจารณา Work from Home ก่อนกลับเข้าท างานตามปกติต่อไป 
   
          มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ                                                                 

                    4.1.2  การก ากับติดตามมาตาการปูองกันควบคุมโรคโควิด – 19 ในพื้นท่ีอย่างเคร่งครัด 
                              ด้วยจังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือใน
การก ากับติดตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีอย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันการระบาดของโรค   
โควิด-19 แบบกลุ่มก้อน (Cluster) และแก้ไขปัญหาการระบาดแบบพุ่งเปูาในการนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
   1. เฝูาระวังกลุ่มเส่ียงต่างๆ รวมถึงการน าเช้ือจากชุมชนเข้าไปแพร่ในสถานพยาบาลและ
เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดระบาดในพื้นท่ี ให้สอดคล้องตามสถานการณ์และความเส่ียงของแต่ละพื้นท่ี 
   2. ก ากับติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 และเด็กอายุ 5-
17 ปี โดยเร่งรัดการให้วัคซีนในโรงเรียน สถานศึกษา รวมถึงโรงเรียนประจ าหรือโรงเรียนสอนศาสนา 
   3. เน้นย้ าการด าเนินการตามาตรการ VUCA ในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรวมกลุ่ม
พิธีกรรมทางศาสนา มหกรรมการแสดงต่างๆ  
   4. ก ากับติดตามมาตรการความปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting) และ
มาตรการปูองกันควบคุมโรคในพื้นท่ีเฉพาะ (Bubble and Seal) ส าหรับตลาดค้าส่งท่ีมีขนาดใหญ่ โรงงาน สถาน
ประกอบการ รวมถึงสถานประกอบการท่ีมีแรงงานข้ามชาติ 
   5. เข้มงวดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคน เช่น วงสุราหลังเลิกงาน ร้านอาหารกึ่งผับ
สนามไก่ชน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน เป็นต้น 
   เพื่อให้การก ากับติดตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคโควิด – 19 ในพื้นท่ีอย่างเคร่งครัด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดตราดจึงขอให้หน่วยงานพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
          มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
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                    4.1.3  แนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 23) 

   ด้วยจังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีลงนามในค าส่ัง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19) (ศบค.)ท่ี 5/2565 เรื่อง 
แนวปฎิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 23)ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ให้
ด าเนินการตามมาตรการปูองกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชกอาณาจักรและหลักเกณฑ์การด าเนินการในท่ี
พักหรือสถานกักกัน ซึ่งทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 

         มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฎิบัติ 
4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  

                 นายวสันต์  สุขเสมอกุล  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ดังนี้  
                 4.2.1 งาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) ปี 2565    
                          วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน 
“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) ปี 2565  ณ ศูนย์เครือข่ายกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ ต าบลตะกาง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  โดยมีโดยมีนายช านาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มี
องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเส่ียงและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
โดยการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรสมัยใหม่ โดยผ่านกลไก ศพก. ให้กับเกษตรกร
เปูาหมายโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
พื้นท่ี บูรณาการท างานร่วมกัน  เป็นการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มการผลิตในฤดูการเพาะปลูก
ใหม่โดยเน้นให้เกษตรกรหันมาใช้ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ท่ีมีให้เหมาะสมกับการท าการเกษตรในพื้นท่ี 
ตลอดจนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายต่างๆท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี 
                                วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมในพิธี
เปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) ปี 2565  ณ วิสาหกิจชุมชนสวนผล
อ าไพ ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  โดยมีโดยมีนายช านาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มี
องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการ เป็นการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มการผลิต
ในฤดูการเพาะปลูกใหม่โดยเน้นให้เกษตรกรหันมาใช้ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ท่ีมีให้เหมาะสมกับการท า
การเกษตรในพื้นท่ี ตลอดจนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์ เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายต่างๆท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี   
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                  4.2.2  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565                              

ท่ี ประเภทสหกรณ์ รวม
ทั้งหมด 

ไม่น ามาจัด
มาตรฐาน 

น ามาจัด 
มาตรฐาน 

ดีเลิศ 
(A) 

ดีมาก 
(B) 

ดี 
(C) 

ไม่ผ่าน 
(F) 

รวม 

 1  สหกรณ์การเกษตร  33  5  28  5  3  -  3  

 2  สหกรณ์นิคม  -  -  -  -  -  -  -  

 3  สหกรณ์ประมง  3  -  3  -  -  -  1  

 4  สหกรณ์ร้านค้า  2  -  2  1  -  -  -  

 5  สหกรณ์ออมทรัพย์  3  -  3  -  -  -  -  

 6  สหกรณ์บริการ  10  1  9  -  -  -  1  

 7  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  6  1  5  2  -  -  -  

 รวมท้ังส้ิน  57  7  50  8  3  -  5  

          
สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน (7 แห่ง) 
1. สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
4. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
5. สหกรณ์โคนมเมืองตราด  จ ากัด (ช าระบัญชี) 
6. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส  จ ากัด (ช าระบัญชี) 
7. สหกรณเ์คหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่รวมใจสามัคคี จ ากัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 

                  4.2.3  รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ชื่อกลุ่มเกษตรกร ประเภท อ าเภอ ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

 1  กลุ่มเกษตรกรท าสวนสะตอ  ท าสวน  เขาสมิง  ผ่าน  

 2  กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งนนทรี  ท าสวน  เขาสมิง  ผ่าน  

 3  กลุ่มเกษตรกรท าสวนประณีต  ท าสวน  เขาสมิง  ผ่าน  

 4  กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน  ท าสวน  เขาสมิง  ผ่าน  

 5  กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังตะเคียน  ท าสวน  เขาสมิง  ผ่าน  

 6  กลุ่มเกษตรกรท าไร่เขาสมิง  ท าไร่  เขาสมิง  ผ่าน  

                 
                
 
 



 
                                                                   -19- 
 
   5.2.4 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวนกลุ่ม

เกษตรกรรวม
ทั้งหมด 

น ามาจัด
มาตรฐาน 

(กลุ่ม) 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

 1  กลุ่มเกษตรกรท านา  2  1  -  -  

 2  กลุ่มเกษตรกรท าสวน  17  16  6  -  

 3  กลุ่มเกษตรกรท าไร่  2  2  1  -  

 4  กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์  1  1  -  -  

 5  กลุ่มเกษตรกรท าประมง  1  1  1  -  

 รวมท้ังส้ิน  23  21  8  -  

กลุ่มเกษตรกรที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
1. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโสน (หยุดด าเนินธุรกิจ)  
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน (ช าระบัญชี) 

         มติที่ประชุม   รับทราบ  

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
        4.3.1  มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ าท่วมในจังหวัดตราด 
                         วันท่ี 17 กุมภาพันธุ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ร่วมกับสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดตราด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก มอบข้าวสารมูลค่า 10,000 บาท แก่สมาชิก
สหกรณ์ผู้ประสพภัยจากน้ าท่วมในจังหวัดตราด โดยส่งมอบ ณ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด ต าบลเขาสมิง 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก 
                4.3.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด 
                           วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิต
การเกษตรระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปล่ียน ซื้อขาย
ผลผลิตการเกษตร และแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นระบบ สร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มอ านาจต่อรองอันจะส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ์ต่อไป และร่วมกันจัดท า one page ข้อมูลแสดงสินค้าในรูปแบบ Catalogสินค้าโดยมีรายละเอียด
เป็นสินค้าท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ ฤดูการผลิต/การเก็บเกี่ยว จุดเด่นสินค้า ราคาปลีก -ส่ง / การขนส่ง Content ท่ี
น่าสนใจ / โปรโมช่ัน เงื่อนไขการส่ังซื้อ  
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                4.3.3 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                    
 

 
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
       - ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 ภายในเดือน 
มีนาคม 2565 ณ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จ ากัด  
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าคุณภาพ (สินค้าผลไม้) ผ่านระบบ ZOOM 
ในวันท่ี 16 มีนาคม 2565 เปูาหมาย 4 สหกรณ์ ได้แก่ 
    1) สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด      
    2) สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 
    3) สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 
    4) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 

     มติที่ประชุม   รับทราบ    
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4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นางสาวจุฬาภา  กิสลัย  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 
                 4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                           จ่ายเงินกู้ จ านวน 4 สหกรณ์ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเงิน 1,250,000 
บาท                           

สหกรณ์ วัตถุประสงค์ จ านวนเงินกู ้

1. สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 50,000 บาท 

2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว – ปะอา จ ากัด ให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 500,000 บาท 

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด ให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 400,000 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด ให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 300,000 บาท 

                            ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  

โครงการรวบรวมผลไม้ 

สหกรณ์ จ านวนเงิน 

1. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด  3 ล้านบาท 

2. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 3 ล้านบาท 

3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและสง่ออกจังหวัดตราด จ ากัด 3 ล้านบาท 

4. สหกรณ์เพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด จ ากัด 3 ล้านบาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท 

ส่งค าขอกู้ ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565                            
                            ด าเนินคดี 
                            สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จ ากัด ช าระวันท่ี 7  มีนาคม 2565  ต้นเงิน       
19,753.70 บาท  ดอกเบี้ย  5,246.30 บาท  ต้นเงินคงเหลือ 925,875.79 บาท 
                            รับช าระหนี้ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาฯ ระยะ 2 ปีท่ี 1 

สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จ านวนเงิน วันที่รับช าระ 

1. สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จ ากัด 100,000 บาท 21 ก.พ. 65 

2. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 1,175,000 บาท 24 ก.พ. 65 

3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าโสม 162,500 บาท 24 ก.พ. 65 

4. กลุ่มเกษตรกรท าไรเขาสมิง  25,000 บาท 24 ก.พ. 65 

5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนณรงค์ จ ากัด 87,500 บาท 25 ก.พ. 65 

6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนแสนตุ้ง 100,000 บาท 28 ก.พ. 65 

7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 100,000 บาท 28 ก.พ. 65 

รวมเป็นเงิน 1,750,000 บาท  
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                 4.1.2 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
                          โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ
การตลาด 
                          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติขยายเวลา 3 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2568 )  
จังหวัดตราด ได้รับวงเงินกู้ จ านวน 8,000,000 บาท  กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 กลุ่ม  
จ านวนเงิน 9,200,000 บาท ประกอบด้วย 

กลุ่มเกษตรกร จ านวนเงิน กลุ่มเกษตรกร จ านวนเงิน 

1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วงน้ าขาว 900,000 7. กลุ่มเกษตรกรท าสวนประณีต 500,000 

2. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าพริก 900,000 8. กลุ่มเกษตรกรท าสวนสะตอ 500,000 

3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่สับปะรดตราดแฟร์เทรด 400,000 9. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเทพนิมิต 1,000,000 

4. กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวใหญ่ 1,000,000 10. กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าโสม 1,000,000 

5. กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน 1,000,000 11. กลุ่มเกษตรกรท าสวนแสนตุ้ง 1,000,000 

6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งนนทรี 500,000 12. กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังตะเคียน 500,000 

        4.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร (คทช.)                                          
                          1. สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเห่ียง จ ากัด 
                              ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเห่ียง จ ากัด 
หัวข้อการอบรม   1. การปลูกผักสวนครัวแบบลดต้นทุนการผลิต 
                       2. การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
                       3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                           2. กลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก 
                               ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด  ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเสริมการเล้ียงเป็ดไข่ 
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  
          1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
จังหวัดตราด  
           จัดประชุมจ านวน 4 คร้ัง 
  ครั้งท่ี 1  ภายในเดือน มีนาคม 2565  
  ครั้งท่ี 2  ภายในเดือน มิถุนายน 2565 
  ครั้งท่ี 3 และ 4  ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 

2.จัดอบรมให้ความรู้ตลาดน าการผลิตให้แก่สมาชิก/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง จ านวนเกษตรกร 50 คน 
             1. พื้นท่ีตะกาดหนองเห่ียง ภายในเดือน เมษายน 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาด 
                หนองเห่ียง จ ากัด เกษตรกรจ านวน 25 ราย 
             2. พื้นท่ีเกาะลอยหินดาด ภายในเดือน เมษายน 2565 ณ กลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก   
                เกษตรกรจ านวน 25 ราย 

      มติที่ประชุม   รับทราบ    
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          4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                -ไม่มี- 

            มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         
                  นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ดังนี้   
                  4.6.1  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 กลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก 
                          วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนิท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ณ 
ส านักงานกลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก สมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน  33 ราย กลุ่มเกษตรกรมีก าไร 
6,034.54 บาท  แนะน าให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนและส ารวจ
ความประสงค์ในการรับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 
(คทช.) ปี 2565 ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ โดยยึดหลักสหกรณ์ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
                4.6.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จ ากัด 
                           วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนอง
คันทรง  จ ากัด โดยได้มีวาระพิจารณาช้ีแจงรายละเอียดแนวทางการสร้างบ้านของสมาชิกในเฟส 3 การหาช่าง
ก่อสร้างบ้านรวมท้ังการจัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง   และได้ให้แนะน ากับสมาชิกกรณีท่ีมี
สมาชิกเดือดร้อนการสร้างบ้านหลังคาติดกัน ซึ่งในท่ีประชุมได้มีการหาทางออกร่วมกันของสมาชิกจนเป็นท่ีพอใจ
ท้ังสองฝุาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ดังนี้ 
         4.7.1  เข้าตรวจเย่ียม แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด 
ประชุมคณะกรรมการ 
                           วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ สิบ
เอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมนางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ  เข้าตรวจเยี่ยม แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด โดยให้ค าปรึกษา 
แนะน า การบริหารงานบุคคลของสหกรณ์   การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับโครงสร้าง ปริมาณ
ธุรกิจ ระบบงาน การบริหาร วิธีด าเนินการ รวมท้ังแนะน าให้มีการควบคุมภายในของสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง 
เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
                 4.7.2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าเดือน 
                          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด 
                            วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายสิบเอก
วีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจ
การสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด  ในการประชุม
ได้มีวาระพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก โดยเพิ่มวงเงินกู้พิเศษ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก แนะน าการพิจารณาการให้สินเช่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความ 
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รอบคอบ  ติดตามการส่งช าระหนี้ให้เป็นไปตามก าหนดสัญญา  ลดภาระค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สหกรณ์ฯจะได้มี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ในการด าเนินธุรกิจ สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกและสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน อีกท้ังฝากคณะกรรมการท าแผนในการ จัดหาผู้จัดการคนใหม่ ทดแทนผู้จัดการท่ีใกล้เกษียณอายุ เพื่อให้การ
บริหารของสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังให้สหกรณ์ก ากับดูแล ด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาล จัดให้มี
ช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ท่ีควรให้บริการสมาชิก
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม สามารถแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกได้อย่างยั่งยืน 
                         2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 
                        วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยสิบเอก
วีรวัฒน์  สุริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวสุชาดา จินดาวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด  อ าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ เพื่อประชุมรับรองงบการเงินของสหกรณ์  ในการนี้สหกรณ์จังหวัด
ได้แนะน าการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของสหกรณ์  โดยให้สหกรณ์ด าเนินการจัดระบบควบคุมภายใน และ
การบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์  ให้สหกรณ์ท าธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี  เพื่อให้ครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ท่ีเกิดขึ้นตลอดท้ังปีเช่นเดียวกัน ดังนั้นสหกรณ์จะต้องพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนฟื้นฟู
กิจการของสหกรณ์  เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาการขาดทุน ตลอดจนด าเนินการติดตามผลการด าเนินการ ตามแผน
ฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถลดการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมต่อไป 
                         3. สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด 
                       วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายสิบเอกวีรวัฒน์ 
สุริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด เสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยให้
พิจารณาถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับการลงทุน
ของสหกรณ์  พัฒนาระบบการบริหารด้านการเงิน  การบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ  ให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการท่ีดีและได้รับความเช่ือมั่นจากมวลสมาชิก ตลอดจน
แนะน าให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และให้บริการตามความต้องการของสมาชิก  ภายใต้อ านาจกระท า
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
                          4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อพลอย จ ากัด   
                        วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายสิบเอก
วีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา จินดาวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจ
การสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อพลอย จ ากัด  (ปีบัญชีส้ินสุด 30 
กันยายน 2564) ณ ท่ีท าการสหกรณ์ อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอ าเภอบ่อไร่ 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  พิจารณาอนุมัติแผนการ
ด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของสหกรณ์ และร่วมพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  ในการ
ประชุมได้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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    4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                      นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ได้กล่าวรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ดังนี้  
                      4.8.1  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563   
                                1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก  จ ากัด  
                       วันท่ี 23 กุมภาพันธ์  2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้                         
นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนางสาวภัสธิดา  วิรันทนา นักวิชาการ
สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จ ากัด ส าหรับปีบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ. ตราด          
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 55 คน (สมาชิกท้ังส้ิน 102 คน) ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 
70,460.52บาท โดยได้จัดสรรก าไรสุทธิตามกฎหมายและทุนสะสมต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ในการ
ประชุมปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค โรน่า 2019 (โควิด-19) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                   นายทิวา  ศีติสาร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี ้
                   -ไม่ม-ี   
          มติที่ประชุม   รับทราบ                                                       

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา                      

                    5.1  หลักเกณฑ์การประกวดหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนท างาน ประจ าปี 2565 
                           ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565-2570 ก าหนดกรอบและทิศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถรับรองปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ตามยุทธศาสตร์และเปูาหมายของกรม ประกอบด้วย 5 มิติ โดยมิติท่ี 5 เรื่องคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน เพื่อขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ข้างต้น 
        ในการนี้ กองการเจ้าหน้าท่ีได้จัดท าโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนท างาน โดยบูรณาการ
ท้ังหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของสถานท่ีท างานอย่างเหมาะสม
และเอื้อต่อการมีสมดุลท่ีดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนท างาน ภายใต้หลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย 
ส่ิงแวดล้อมดี และมีสุขนิสัย และก าหนดให้หน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
สมดุลชีวิตคนท างานโดยหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีได้รับการคัดเลือก กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมอบรางวัล
หน่วยงานท่ีเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีท างานให้เอื้อต่อการมีสมดุลท่ีดีระหว่างสุขภาพและชีวิต
คนท างาน 
           มติที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่นๆ   

         นายธีรวฒุิ  ใจดี  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ได้แจ้งในท่ีประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  ก าหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งท่ี 4/2565 โดยก าหนดจัดฯ ในวันท่ี 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม 
 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                    ธีรวุฒิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


